
   

 

INFORMAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO 
 
 
 
Razão social: Prumo Logística S.A. 
Ramos de atividade: Grupo econômico catalisador de investimentos em logística 
e energia 
Ano de fundação: 2006 
Endereço: Rua do Russel, 804 – 5º andar, Gloria – RJ – CEP: 22.210-010 
Número de empregados: 67 
Descrição das atividades: A Prumo atua como catalisadora de investimentos e 
principal parceira de projetos industriais, de energia e infraestrutura no Hemisfério 
Sul.  Com a missão de identificar e desenvolver oportunidades de negócios 
alinhadas às suas vocações naturais, a Prumo traz aos seus negócios uma visão 
estratégica integrada, alavancada nos ativos do Porto do Açu, localizado no 
estado do Rio de Janeiro, e, hoje, um dos maiores e mais promissores 
empreendimentos do país. 
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PROGRAMA JOVENS TALENTOS 
 
 
 
O Programa Jovens Talentos tem como objetivo proporcionar o acesso de jovens 
ao mercado de trabalho formal. Fazem parte do programa as contratações de 
Estágio, Jovem Aprendiz e Trainee. 
 
Os programas de estágio e jovem aprendiz não só garantem a primeira inserção 
no mercado de trabalho, mas também ampliam o conhecimento do iniciante ao 
oferecer o aprofundamento do conhecimento palestras, seminários e workshop 
nas instituições de ensino nos níveis fundamental, médio, técnico e superior dos 
municípios de Campos dos Goytacazes e São João da Barra 
 
Apesar do cenário de pandemia mundial, as empresas instaladas no Porto do Açu 
geraram, em 2021, um total de 132 vagas nos programas de estágio superior e 
de Jovem Aprendiz, sem nenhum tipo de redução da força de trabalho jovem. 
 
Ciente do seu papel junto à comunidade em que está instalado, o Porto do Açu, 
por meio das diretrizes da Prumo e das empresas que a compõem, mantém 
iniciativas de diálogo constante com foco no desenvolvimento local.  
 
Tais ações expressam o comprometimento que o Grupo Prumo possui no 
desenvolvimento dos jovens da região, contextualizados nos depoimentos e 
apresentados como cases de sucesso. 
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A Prumo atua como catalisadora de investimentos e principal parceira de projetos 
industriais, de energia e infraestrutura no Hemisfério Sul. Com a missão de 
identificar e desenvolver oportunidades de negócios alinhadas às suas vocações 
naturais, a Prumo traz aos seus negócios uma visão estratégica integrada, 
alavancada nos ativos do Porto do Açu, localizado no estado do Rio de Janeiro, 
e, hoje, um dos maiores e mais promissores empreendimentos do país.  
 
Com eficiência operacional, infraestrutura de classe mundial, área para 
desenvolvimento próxima aos grandes polos consumidores e disponibilidade de 
insumos-chave, o Açu reúne condições únicas para impulsionar a industrialização 
nacional. Aliado à força da visão de longo prazo da Prumo, o Porto do Açu se 
consolida, ainda, como ponto de conexão entre os projetos de transição 
energética de hoje e as indústrias movidas às tecnologias do amanhã. 
 
Controlada pela EIG Global Energy Partners, líder global em investimentos no 
setor de energia, e Mubadala Investment Company, fundo soberano dos Emirados 
Árabes Unidos com forte presença no Brasil e atuante nos mais diferentes 
segmentos da economia, a Prumo estruturou parcerias capazes de transformar o 
Açu em uma plataforma de classe mundial para negócios sustentáveis.  
 
Em parceria com empresas de excelência mundial, líderes de setores-chave da 
economia brasileira, a Prumo conta hoje com mais de 8 parceiros e 6 empresas 
em seu portfólio:  Porto do Açu Operações, Ferroport, Açu Petróleo, GNA, Dome 
e BP Prumo.  
 
Por meio de suas subsidiárias e de clientes instalados no Porto do Açu, a 
companhia contribui para o desenvolvimento social e econômico do Brasil, sendo 
reconhecida pelo respeito às pessoas, ao meio ambiente e pelo fomento à 
transição energética.  
 
 

PROPÓSITO 
Contribuir para o desenvolvimento social e econômico do Brasil, 
consolidando o Porto do Açu como plataforma de classe mundial para 
negócios sustentáveis. 

 
VALORES 
1. Ética e Integridade 
2. Segurança e Sustentabilidade 
3. Desenvolvimento de pessoas e comunidade 
4. Empreendedorismo 
5. Colaboração e autenticidade 

 
 

VISÃO 
Criar valor diferenciado para as partes interessadas, atuando como 
catalisador de investimentos e principal parceiro de projetos industriais, de 
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energia e infraestrutura e no Hemisfério Sul. Ser reconhecido pelo respeito 
às pessoas, ao meio ambiente e pelo fomento à transição energética. 

 
 
O Porto do Açu  

 
O Porto do Açu começou a ser construído em 2007, no município de São João da 
Barra, no Norte Fluminense (RJ).  
 
Localizado em uma área com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o 
Porto do Açu tem como desafio constante conciliar o seu rápido desenvolvimento, 
focado em excelência operacional e ESG, com um ambiente externo impactado 
por diversas carências na esfera social, em especial de educação, saúde, 
segurança, capacitação e renda. 
 
Desde o início de sua construção, o complexo portuário, industrial e de energia 
gerou um alto investimento na região, fomentando a empregabilidade e a 
economia do entorno do empreendimento, com destaque para os municípios de 
São João da Barra e Campos dos Goytacazes. 
 

 
 
 
 
 
 
Histórico da Empregabilidade e economia no município de São João da 
Barra  

 
São João da Barra é um município localizado no Norte-Fluminense, interior do 
estado do Rio de Janeiro, e tem como cidades vizinhas Campos dos Goytacazes 



 

6 
 

e São Francisco do Itabapoana. Trata-se de um município que, até os anos de 
1970, tinha como atividade predominante a agroindústria do açúcar. Com o 
declínio da atividade sucroalcooleira na região, passou a viver basicamente da 
pesca, turismo, indústria de bebidas e alimentos e serviços. 
 
O desenvolvimento do município de São João da Barra é marcado por dois 
grandes momentos: o primeiro, associado à descoberta do petróleo na Bacia de 
Campos, ocorre no final dos anos 1970, com possibilidades reais de dinamismos 
com o recebimento de royalties. O segundo, já em meados dos anos 2000, 
remonta ao projeto de implantação do Porto do Açu, que abriu novas 
oportunidades de trabalho e capacitação para a população economicamente ativa 
da região 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Fonte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/sao-joao-da-barra/panorama 
 
 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/sao-joao-da-barra/panorama
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da RAIS (MTE) do IBGE. 
 
 
Por que investir na empregabilidade dos jovens locais? 

 
Ciente do seu papel junto à comunidade em que está instalado, o Porto do Açu, 
por meio das diretrizes da Prumo e das empresas que a compõem, mantém 
iniciativas de diálogo constante com foco no desenvolvimento local. Entre as 
principais ações, estão o Programa Jovens Talentos (jovem aprendiz, estágio e 
trainee), os Ciclos de Palestras para estudantes universitários e os diferentes 
Programas de qualificação.  
 
Todas as iniciativas foram pensadas para estimular a criação e o fortalecimento 
de uma cultura de trabalho industrial para os jovens da região. Assim, elas buscam 
contribuir para a formação profissional do indivíduo ao promover o aprendizado 
de competências, habilidades, comportamentos e conhecimentos necessários 
para as oportunidades de ingressantes no mercado de trabalho.   
 
Além de serem um desdobramento do pilar de Pessoas e Comunidades da 
estratégia de Sustentabilidade da Prumo para o Porto do Açu, as atividades são 
uma ferramenta de sucesso para desenvolver alguns Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU, ao promover o crescimento econômico 
sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, trabalho decente 
para todos e igualdade de gênero. As ações desenvolvidas têm como objetivo: 
 

▪ Compartilhar com a sociedade o valor gerado no Porto do Açu através das 
atividades econômicas das empresas instaladas; 

▪ Fomentar junto aos jovens da comunidade local o sentimento de 
pertencimento em relação ao empreendimento; 

▪ Fortalecer a parceria com as faculdades e universidades locais 
▪ Preparar os jovens para assumir as futuras oportunidades que exigem uma 

melhor qualificação e experiência corporativa,  
▪ Contribuir para a formação e o aprimoramento profissional dos jovens 

locais, para que componham o banco de talentos e possam ser os futuros 
líderes do Porto do Açu; 

▪ Garantir um pool de talentos local que possa acompanhar o crescimento 
do empreendimento 

Ano População Emprego %

2006 28.775 3.994 13,9

2007 28889 4.360 15,1

2009 30.595 5.715 18,7

2012 33.512 8.873 26,5

2014 34.273 10.415 30,40%

2015 34.583 10.449 30,2
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▪ Promover e incentivar ações integradas e focadas em desenvolvimento e 
qualificação profissional das comunidades locais; 

▪ Fortalecer a economia local, fomentando o empreendedorismo, inovação e 
liderança; 

▪ Promover oportunidades de desenvolvimento e emprego para jovens e 
mulheres da região 

 
Programa Jovens Talentos  

 
O Programa Jovens Talentos tem como objetivo proporcionar o acesso de jovens 
ao mercado de trabalho formal. Além de melhorar a renda das famílias dos jovens 
que ingressaram nos programas, contribui para reduzir as interferências 
socioeconômicas na região. Fazem parte do programa as contratações de 
Estágio, Jovem Aprendiz e Trainee. 
 
Os programas de estágio e jovem aprendiz não só garantem a primeira inserção 
no mercado de trabalho, mas também ampliam o conhecimento do iniciante ao 
oferecer do aprofundamento do conhecimento palestras, seminários e workshop 
nas instituições de ensino nos níveis fundamental, médio, técnico e superior dos 
municípios de Campos dos Goytacazes e São João da Barra 
 
Apesar do cenário de pandemia mundial, as empresas instaladas no Porto do Açu 
geraram, em 2021, um total de 132 vagas, um aumento de 30% em relação ao 
ano de 2020, nos programas de estágio superior e de Jovem Aprendiz, sem 
nenhum tipo de redução da força de trabalho jovem. 

 
 

▪ Programa Jovem Aprendiz 
 
Focado na promoção da oportunidade de primeiro emprego para o Jovem 
da região (18 a 22 anos com ensino médio completo), a iniciativa teve início 
em 2014 e traz aos jovens uma nova visão de que o mundo corporativo 
também é possível para eles.  A partir da inclusão social gerado pelo 
primeiro emprego, aumentam-se as chances de desenvolverem as 
habilidades que os levarão à atuação no mundo corporativo. 
 
Como resultado deste programa, somente em três empresas do Grupo 
(Porto do Açu, GNA e Ferroport), 77 jovens locais tiveram a oportunidade 
ao primeiro emprego e 42 deles foram aproveitados como estagiários e/ou 
efetivados em alguma empresa atuante no Porto do Açu, garantindo 55% 
de aproveitamento dos jovens da região no Porto do Açu. 

▪ Programa Estágio Superior 
 
Focado na promoção da oportunidade de estágio para o Jovem estudante 
universitário, o programa iniciou-se em 2014 para oferecer aos talentos o 
conhecimento sobre as práticas de trabalho do seu curso de formação, 
permitindo que ele desenvolva as habilidades, experiência e competências 
para exercer sua profissão no futuro.  
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Como Resultado deste programa, somente em três empresas do Grupo 
(Porto do Açu, GNA e Ferroport): 80 estagiários locais tiveram a 
oportunidade de estágio no Porto, 48 deles foram efetivados em alguma 
empresa atuante no Porto do Açu, garantindo 60% de aproveitamento dos 
jovens da região no Porto do Açu. 
 
O Grupo possui 37 estudantes locais ativos no programa. 
 
 

▪ Programa Trainee   
 
Iniciado em 2020, o programa de Trainee tem como premissa atrair 
profissionais locais movidos por desafios e com potencial para assumir 
futuras posições de liderança. Como resultado deste programa, 4 mulheres 
jovens da região foram contratadas para atuação no Porto do Açu.  

 
 

▪ Programa Conexão Açu - Ciclo de palestras e Webinar 
 
Iniciado em 2019 e direcionado aos estudantes de graduação, pós-
graduação e técnico, o Programa tem a proposta de disseminar o 
conhecimento em diversas áreas de atuação profissional para promover  
compartilhamento de experiências dos profissionais atuantes no mercado 
de trabalho, visando a capacitação dos estudantes da nossa região e 
gerando novas perspectivas sobre as oportunidades de carreira no 
empreendimento. Como resultado deste programa os eventos realizados 
alcançaram um público de 6.150 participantes. 
 
Ao longo dos ciclos, foram abordados diversos temas como: gestão de 
carreira, gestão de projetos, Liderança, negócios sustentáveis e ASG, 
metodologias ágeis, como elaborar um currículo atrativo oportunidade de 
desenvolvimento do Porto do Açu, além das rodas de conversas com 
profissionais que são referências no mercado de portuário, entre outros. 
 
 

▪ Programa Qualificação Profissional 
 
Comprometida com desenvolvimento socioeconômico da região, a Prumo 
busca garantir à população local acesso às oportunidades de trabalho em 
todas as fases do empreendimento. Por isso, através das suas empresas, 
ofertou programas de qualificação profissional, que já formaram 1.032 
alunos em diversos cursos, com aproveitamento de 49% nas contratações. 
 
Cursos ofertados: Operador Portuário, Carpinteiro de Obras, Eletricista 
De Força e Controle, Eletricista De Obras, Eletricista Industrial, Montador 
de Andaimes, Montador de Equipamentos Mecânicos, Montador de 
Equipamentos Mecânicos, Pedreiro de Alvenaria, Soldador de Aço 
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Carbono Eletrodo Revestido 6G, Soldador de Aço Carbono TIG 6G, 
Técnico de Içamento e Mov. De Cargas- Riggers, etc 
 
Presença Feminina 
O Programa de Qualificação Profissional voltado para as obras da UTE 
GNA I também foi pensado de modo a oferecer oportunidades para as 
mulheres da região. Mais de 20% das inscrições foram feitas por mulheres, 
o que possibilitou a formação de uma turma exclusivamente feminina no 
curso de Solda TIG. 
 
Os resultados positivos em empregabilidade com os programas de 
qualificação demonstram a capacidade dos jovens profissionais da região, 
que, uma vez profissionalizados, oferecem mão de obra de qualidade, 
servindo de exemplo para a comunidade local e, ainda, endossando a 
importância do Porto para a região. 
 
 

▪ Programa Estágio Técnico 
 

O primeiro programa de Estágio Técnico do Porto do Açu é a iniciativa mais 
recente (2021) e teve adesão de algumas das empresas da Prumo: Porto 
do Açu Operações, Ferroport, Açu Petróleo e GNA. 
 
Com ela, buscou-se formar a primeira turma de estagiários técnicos no 
Porto do Açu tendo como objetivo ofertar aos estudantes de 
Eletromecânica, Eletrotécnica, Petróleo e Gás e Construção Naval lotados 
no Campus do IFF em São João da Barra, a oportunidade de experiência 
prática nos cursos de formação.  
 
Ao todo, são 12 vagas nas empresas participantes, que representam um 
aproveitamento de 37% dos alunos elegíveis a estágio da instituição IFF 
SJB. Essa é mais uma ação construída para estimular os jovens da região 
a buscar novas carreiras técnicas, somando-se às demais iniciativas que já 
proporcionaram oportunidades de desenvolvimento de carreira a mais 
moradores da região.  
 
São muitos os relatos de contratações e promoções de jovens que 
iniciaram a carreira em uma das empresas participantes dos programas. 
Diante do sucesso das experiências, os times de Recursos Humanos das 
companhias da Prumo se uniram para criar ainda mais iniciativas de 
empregabilidade local. E assim nasceu o Programa Porto +, criado em 
2021. A iniciativa tem como premissa realizar, de forma integrada, ações 
focadas no desenvolvimento de moradores da região, seja para empregos 
diretos no Açu ou empregos indiretos na região. O Programa de Estágio 
Técnico é o primeiro de muitos projetos previstos para os próximos anos. 
 
 
Segue apresentação em vídeo. https://fromsmash.com/mNaxFA2OV_-et 

https://fromsmash.com/mNaxFA2OV_-et
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